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WSTĘP

Zaczyna się od dwóch
prostych pytań:

Kim jesteś dzisiaj,
i co pragniesz
osiągnąć?
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WSTĘP

Sukces. Niezależność. Elastyczność. Wielu ludzi marzy
o podejmowaniu własnych decyzji dotyczących kariery.
Tylko niektórzy mają odwagę powiedzieć „Tak” kiedy
otrzymają szansę. Co jeśli znalazłeś szansę przejęcia
sterów nad swoim biznesem, przemyślenia opcji i podjęcia
najlepszej możliwej decyzji? Co jeśli Twoje cele finansowe
mogą się ziścić, a ty sam masz szansę na wolność
w odnoszeniu sukcesów już za pierwszym razem?

Pytanie nie brzmi „co jeśli?”, ale „dlaczego nie?”.
Teraz pokażemy Ci, jak osiągać swoje cele.
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Przy 29 000 agentów w Europie, RE/MAX nie jest już
wyłącznie eksperymentem z dziedziny
przedsiębiorczości. To znak sukcesu zbudowany na
doświadczeniu. A w miarę wzrostu naszej sieci
rozbudowanych systemów RE/MAX jest synonimem
spójności, przewodzenia w biznesie i innowacji.
Dołączając do RE/MAX, dołączasz do sieci
ekspertów budujących bazę wiedzy i dobrych
praktyk, które pomogą Ci osiągnąć Twoje cele.
Jesteś w biznesie dla siebie, ale nie jesteś sam.
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Dołącz do przedsiębiorców, którzy powiedzieli
„Tak!” i przewodzą odnoszącym sukcesy biznesom
z opieką i uwagą, na jakie zasługują. Wybierz profesję,
w której nie ma limitu rozwoju w miarę, jak odkrywasz
nowe możliwości.
Pozwól nam dać sobie szansę zbudowania biznesu
ze wsparciem firmy, która w branży nieruchomości
jest numer jeden na świecie – RE/MAX.
Przyszłość to dziś. Więc po co czekać?
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W biznesie jesteś
samodzielny,
ale nie sam:
agenci RE/MAX
korzystają
w podwójny
sposób.
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W BIZNESIE DLA SIEBIE, ALE NIE SAMEMU

WOLNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ Dostajesz wolność i niezależność przedsiębiorcy. Jako agent
pośrednictwa nieruchomości nikt nie zagląda Ci przez ramię. Jako swój własny szef zarządzasz
interesem i podejmujesz decyzje by mógł wzrastać. Żaden przełożony nie zdecyduje, czy dać
Ci podwyżkę. Żadna roczna ocena nie zaważy na twoim awansie. Wyłącznie twoja determinacja
zadecyduje o rozwoju twojej kariery.
WYZWANIA I NAGRODY Prowadzenie własnego biznesu wiąże się z wyzwaniami, ale
i nagrodami. Z RE/MAX możesz polegać na zaufanych systemach wsparcia. Jako
przedsiębiorca samodzielnie organizujesz swoje zadania i upewniasz się, że są wykonywane na
czas i spełniają potrzeby klienta. Musisz promować siebie i swój biznes, a jednocześnie
utrzymywać elastyczność kalendarza, by organizować pracę wokół dostępności klienta.
Z RE/MAX możesz liczyć na wsparcie.
SZEROKI ZAKRES WSPARCIA To żonglowanie obowiązkami staje się łatwe dzięki szerokiemu
zakresowi naszych programów szkoleniowych, narzędziom organizowania czasu i zasobom.
Samodzielnie decydujesz, jak pogodzić niezależność, której pragniesz z pomocą, jakiej
potrzebujesz. Nasze zasoby są dostępne by pomóc ci rozwijać biznes na twój własny sposób.
Prowadzenie biznesu będzie początkowo ciężką pracą, ale jeśli jesteś zdeterminowany i masz
pasję do osiągania sukcesów, to właściwe miejsce dla Ciebie.

STRONA 8

W BIZNESIE DLA SIEBIE, ALE NIE SAMEMU

Różnorodność pracy
Bycie agentem pośrednictwa nieruchomości RE/MAX oznacza, że nigdy nie
będziesz czuć się przykuty do nudnej pracy od 9.00 do 17.00. Zamiast tego
będziesz mieć dynamiczną pozycję i będziesz odpowiedzialny za wszystkie
aspekty pracy.

Elastyczny kalendarz
Jako agent pośrednictwa nieruchomości możesz pożegnać się z meldowaniem
i wymeldowywaniem z pracy. Ustalasz własne godziny, co oznacza, że nie musisz
usprawiedliwiać choroby lub dostosowywać do innych urlopu. Zawsze możesz też
tak ułożyć swój kalendarz zadań, żeby zdążyć na ważne wydarzenie w życiu
dziecka lub zrobić sobie długą przerwę obiadową.
WŁAŚCICIEL BIURA – PRAWDZIWE HISTORIE

Właścicielka
Zespołu Biur Nieruchomości RE/MAX DUO
Marta Zagórska
Zakopane, Nowy Targ, Rabka-Zdrój,
Krościenko, Kraków, Polska
Zawodowo właścicielka Zespołu Biur Nieruchomości RE/MAX DUO o renomie
Międzynarodowej. Biura zlokalizowane w Zakopanem, Nowym Targu, Rabce-Zdroju,
Krościenku n/Dunajcem i Krakowie.
Prywatnie szczęśliwa matka 13-letniej córki. Pasja – taniec, śpiew i tradycja podhalańska.
Moją dewizą jest pracowitość, szczerość i rzetelność.

PRAWDZIWI AGENCI – PRAWDZIWE HISTORIE
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Biuro RE/MAX DUO
Jolanta Pyrtek-Horbińska
Zakopane, Polska

Jolanta Pyrtek-Horbińska Agent Nieruchomości współpracuje z RE/MAX Duo od 2011
roku, działa na terenie Podhala powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego.
W tym czasie zrealizowała ponad 250 transakcji sprzedaży domów, działek, mieszkań,
apartamentów wakacyjnych, lokali użytkowych i nieruchomości komercyjnych.
Doskonale zna rynek nieruchomości Podhala i cechuje ją profesjonalizm, zaangażowanie
i duże doświadczenie w segmencie rynku związanym z obrotem nieruchomościami.
Członek Międzynarodowych Klubów:
 Od 2012 roku co rok zajmuje
1-sze, 2-gie miejsce wśród
 EXECUTIVE CLUB
Agentów RE/MAX Polska.
 100% CLUB

Jest na czołowych pozycjach
 EXPERT RE/MAX Polska
w rankingach ogólnopolskich.
Posiada certyfikat:
 Succeed
 Sales Power

STRONA 10

W BIZNESIE DLA SIEBIE, ALE NIE SAMEMU

Biuro RE/MAX DUO
Jakub Zagórski
Zakopane, Polska

Obszar jego działania obejmuje głównie tereny od Zakopanego do Nowego Targu. Na co
dzień zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży nieruchomości gruntowych, mieszkalnych
oraz inwestycyjnych. Jako absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii
Lądowej na kierunku Budownictwo posiada wiedzę, która pozwala swobodnie poruszać
się w temacie nieruchomości. Współpracuje z firmą RE/MAX od ponad 9 lat. Leader
Team Nice, współpracuje z agentem Maciejem Kopciem. Tworzą wspólnie zgrany,
doświadczony i profesjonalny zespół.
4 miejsce wśród agentów RE/MAX Polska w 2018 roku.
Posiada certyfikat:
Członek Międzynarodowych Klubów:
 Succeed
 EXECUTIVE CLUB
 Sales Power
 100% CLUB
 Ekspert Akademia RE/MAX
j za

mieść zdjęcie
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PRAWDZIWI AGENCI – PRAWDZIWE HISTORIE

Biuro RE/MAX DUO
Wojciech Słodyczka
Zakopane, Polska

Wojciech przechodząc odpowiednie szkolenia i kursy został przygotowany do pracy
w zawodzie pośrednika nieruchomości. Dzięki sprawdzonym standardom, a także wieloletniemu
doświadczeniu prestiżowej marki RE/MAX zapewnia profesjonalną oraz skuteczną obsługę
sprzedaży, kupna oraz wynajmu nieruchomości.
Wiedza, doświadczenie oraz serce, które wkłada w swoją pracę pozwalają mu być dobrym w tym
co robi. Działa na obszarze powiatu tatrzańskiego
i nowotarskiego.
Wesoły i w rozmowie z każdym zawsze pogodny - najsmutniejszą rozmowę kończy żartem.
Pozytywna energia przekłada się na sprawy zawodowe. Klienci wiedzą, że mimo zawiłości w
nieruchomościach z Panem Wojtkiem sprawy załatwi się dobrze.
Fajno góralsko natura.
10 miejsce wśród agentów RE/MAX Polska w 2018 roku.
Posiada certyfikat:
Członek Międzynarodowych Klubów:
 Succeed
 EXECUTIVE CLUB
 Sales Power
 100% CLUB
 Ekspert Akademii RE/MAX
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Siła płynąca
z marki
ISTOTNE DOŚWIADCZENIA Marki mają siłę, bo są czymś więcej niż nazwami firm; marki dają
Ci istotne doświadczenia. Kiedy klient wchodzi w interakcję z zaufaną marką, siła przyciągania
biznesu i potencjał są znacznie większe niż w przypadku nieprzetestowanych firm.
WOLNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ A co oznacza RE/MAX? Innowacyjni i profesjonalni agenci,
osiągający najlepsze rezultaty, w systemie, w którym każdy wygrywa. Nasz czerwono-białoniebieski balon jest globalnie rozpoznawalnym znakiem. Reprezentuje nasze wartości wolności
i niezależności oraz zapewnia istotny obraz – jesteś „ponad tłumem” i pomagamy Ci stale się
wznosić.
IDŹ DALEJ W ŻYCIU Nasza marka zapewnia ci informacje o wszystkim, co musisz o nas
wiedzieć. Nike popycha sportowców, by więcej od siebie wymagali (Just Do It). Apple wzywa
klientów do wyobrażenia sobie, czym może być technologia (Think Different). Marka RE/MAX
zaprasza cię do podążenia dalej, niż myślisz, że to możliwe. Wzywa Cię do pchnięcia siebie
i swojej kariery ku swoim celom – do sięgania dalej w życiu.
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48 lat historii
W ciągu ostatniego półwiecza RE/MAX dostrzegł i przewidział zmiany zachodzące
w branży pośrednictwa nieruchomości. Tak naprawdę byliśmy pionierami w wielu
z tych innowacji. Mieliśmy czas dopracować i ulepszyć nasze strategie, dając Ci
korzyść wynikającą z wieloletniego doświadczenia, na którym możesz polegać.
RE/MAX oferuje ci stabilność i rzetelność marki z długim doświadczeniem.

48 lat zaufania
Przy 128 000 agentów pracujących w ponad 110 krajach, nikt nie sprzedaje więcej
nieruchomości od nas. A choć czerpiemy dumę z naszych osiągnięć, nie byłyby
one możliwe bez zaufania. Ostatecznie tym, co popycha do przodu Twój biznesi Ciebie – jest zaufanie. Natychmiastowe rozpoznanie marki RE/MAX oznacza
też natychmiastową wiarygodność dla Ciebie jako agenta. Nowi klienci
przyciągani są stabilnością zaufanej marki, a potężna reputacja oznacza więcej
poleceń i powracających klientów, którzy chcą pracować z najlepszymi.

1 marka na całym świecie
Nasz czerwono-biało-niebieski balon jest najlepiej rozpoznawalnym symbolem
w branży pośrednictwa nieruchomości i jednym z najbardziej rozpoznawalnych
symboli niezależnie od branży. Więc gdy dołączysz do RE/MAX każdy będzie znał
tę nazwę. Nasz innowacyjny model przeformował branżę pośrednictwa
nieruchomości w Ameryce Północnej. Nasze nowoczesne praktyki już teraz
zmieniają sposób, w jaki nieruchomości sprzedaje się w Europie. Jako światowy
lider branży, RE/MAX otwiera drzwi dla agentów.

PRAWDZIWI AGENCI – PRAWDZIWE HISTORIE

Biuro RE/MAX DUO II
Joanna Górecka
Nowy Targ, Polska

Ukończyła studia na kierunku architektura i urbanistyka oraz podyplomowe studia
z zakresu zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Do podjęcia
współpracy z RE/MAX przekonała ją przede wszystkim międzynarodowa renoma biura
oraz możliwość nieustannego rozwoju, odbywania licznych szkoleń i kursów w celu
dalszego poszerzania swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych.
Posiada certyfikat:
Członek Międzynarodowego Klubu:
 Succeed
 EXECUTIVE CLUB
 Sales Power
 Ekspert Akademia RE/MAX
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Wyróżnianie się
na tle konkurencji
W RE/MAX dążymy do sukcesu i kwestionujemy podejście „W biznesie bez zmian”.
Wyznaczamy własny szlak, a inni za nami podążają, a w rezultacie jesteśmy jedyną taką
firmą na świecie.
Jedną z kluczowych różnic pomiędzy RE/MAX, a innymi firmami na rynku jest to, że przyjęliśmy
innowację za pewnik. Wykorzystujemy szkolenia, technologie i narzędzia, by odmieniać
sposoby, kupna i sprzedaży nieruchomości. Nasze pionierskie techniki biznesowe dają
agentom możliwość skupienia się na potrzebach klientów, zapewniając im uwagę, na jaką
zasługują. Zwiększona efektywność i produktywność oznacza szybsze transakcje. W efekcie
klienci kupują i sprzedają szybciej i mogą od razu wprowadzić się do swoich wymarzonych
domów.
W miarę adaptowania się branży, innowacja odgrywa coraz większą rolę w kontaktach
z klientami. Nasze doświadczenie pokazuje, że klienci wciąż wymagają unikalnych usług. Firmy,
które nie chcą umieścić innowacji na szczycie strategii biznesowej pozostają z tyłu, a RE/MAX
wciąż zapewnia nowe technologie i usługi dla swoich klientów.
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Twoje usługi, Twój sukces
W RE/MAX promujemy model jeden agent na jedną nieruchomość. Pozwala on
poświęcić czas i środki indywidualnie każdemu klientowi. Wynikiem tego jest
większa satysfakcja klienta, zwiększona liczba poleceń dla Ciebie oraz szybsze
transakcje, co opłaca się każdemu!

Zwycięskie rezultaty
Dołączając do RE/MAX, pracujesz z innowacyjną, pionierską firmą. Chcemy
zmieniać branżę i robimy to! Nasze unikalne metody zapewniają naszym agentom
narzędzia pozwalające im na większą efektywność, co skutkuje większą liczbą
ofert, potencjalnymi kupującymi i szybszymi transakcjami.

PRAWDZIWI AGENCI – PRAWDZIWE HISTORIE

Biuro RE/MAX DUO II
Dawid Pajerski
Nowy Targ, Polska

Utożsamia się z nazwą swojego TEAM TIME, bo najważniejszy jest czas.
Dla Dawida liczy się przede wszystkim właściwe określenie czasu gotowości na zmianę.
Czy będzie to wyprowadzka i zmiana miejsca zamieszkania, czy też inwestycja na
nowym, nieznanym rynku. Dla niego najważniejszy jest właśnie czas w takiej postaci.
Zajmuje czołowe pozycje w rankingach ogólnopolskich.
Członek Międzynarodowych Klubów:
Posiada certyfikat:
 EXECUTIVE CLUB
 Succeed
 100% CLUB
 Specjalista Akademii RE/MAX
 EXPERT RE/MAX Polska
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Odpowiednie
narzędzia
do pracy
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ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA DO PRACY

NOWI AGENCI NIE SĄ SAMI Nasze zbiorcze doświadczenie, innowacyjne narzędzia
i technologiczne rozwiązania są dostępne w dowolnym czasie, jeśli potrzebujesz
wsparcia – dzięki temu łatwiej będzie Ci osiągać cele.

iConnect
Nasza centralna platforma, iConnect, daje Ci ekskluzywny dostęp do narzędzi
zarządzania ofertami, które zwiększą twoją produktywność, pomagając połączyć
się z klientami szybko i łatwo. Kupujący i sprzedający mają także dostęp do
lokalnych i regionalnych stron internetowych, gdzie mogą znaleźć nieruchomości,
łącząc się z agentami RE/MAX w całej Europie.

Marketing Center
W Marketing Center znajdziesz profesjonalne szablony budowania marki
i świadomości firmy, by móc od razu wesprzeć swój biznes. Będziesz też mieć
dostęp do szerokiej gamy edytowalnych, łatwych do wydrukowania materiałów,
takich jak prezentacje, ulotki i materiały reklamowe z logo marki. Pomogą Ci one
promować siebie, a także swoje oferty. Otrzymasz także rady i inspiracje, które
nakierują Cię na sukces. W Marketing Center możesz też znaleźć porady
doświadczonych agentów, wraz ze sprawdzonymi strategiami od liderów branży
z całego świata.
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Przewaga człowieka z wewnątrz
Agenci RE/MAX pokazują profesjonalizm w każdej kwestii. Oznacza to, że
możemy zaoferować klientom wiedzę na temat ich lokalnej okolicy. Nasi agenci
mają przewagę nad konkurencją, jaką są informacje dla klientów na temat cen
domów, okolicznych szkół, lokalnych firm ogrodniczych i sprzątających oraz wielu
innych usług. Dobrze skomunikowani agenci budują zaufanie, a zaufanie oznacza
więcej zadowolonych klientów i więcej poleceń.

Media społecznościowe
W RE/MAX zdajemy sobie sprawę, że media społecznościowe to siła napędowa
dzisiejszej branży pośrednictwa. Za pośrednictwem platform społecznościowych
zapewniamy mieszankę powiązanych z branżą oraz ogólnych porad i informacji.
To pomaga klientom dokonać dobrych decyzji na temat nieruchomości. Agenci
powinni dzielić się tymi treściami z osobami śledzącymi ich profile. Nasza strona
na Facebooku zapewnia informacje na temat wszystkiego od ważnych informacji
branżowych do okolicznych szkoleń i wydarzeń. Reklamy Facebooka ułatwiają
dodatkowo gromadzenie danych na temat potencjalnych klientów w platformie.
A dzięki Facebook Live możemy łączyć się z klientami i tworzyć sesje Q & A,
urywki i podsumowania wydarzeń oraz promować ekskluzywne oferty, otwarte
wydarzenia, filmy promujące markę i więcej.
Sprawdź RE/MAX na Facebooku.
Połącz się z agentami RE/MAX i dołącz do konwersji na Twitterze.
Śledź nas na Instagramie, by zobaczyć życie RE/MAX od kuchni.
Subskrybuj nasz kanał na YouTube,
i dowiadywać się o nowych filmach.

by

otrzymywać

aktualizacje
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Biuro RE/MAX DUO V
Dominika Dąbrowska
Kraków, Polska

Z branżą nieruchomości związana od 2010 roku, a od 2015 jako Agent Biur
Nieruchomości RE/MAX DUO. Doświadczenie marketingowe i handlowe przekłada na
zaangażowanie i skuteczność sprzedaży nieruchomości. Specjalizuje się w sprzedaży
domów i nieruchomości ekskluzywnych, w Krakowie i okolicy. Nie ma dla niej transakcji
zbyt trudnych lub niemożliwych, potrzeba na nie więcej czasu i determinacji.
Jej ulubionym narzędziem sprzedaży są "Domy Otwarte" – organizuje je regularnie, jak
i prowadzi szkolenia z tego zakresu.
Od ponad 5 lat, co miesiąc, organizuj spotkania grupy 50 krakowskich agentów
nieruchomości - zachęcając do wspólnej edukacji i współpracy.
Jej pasją są podróże, zatem odwiedza i czerpie wiedzę i kontakty z ogólnoświatowego
zasięgu RE/MAX. Co roku uczestniczy w wielu krajowych jak i międzynarodowych
szkoleniach oraz konferencjach od Las Vegas po Australię.
Członek Międzynarodowych Klubów:
Posiada certyfikaty:
 EXECUTIVE CLUB
 Succeed
 Ambasador RE/MAX Europe
 Ekspert RE/MAX Polska
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Zapewniamy klientom
najlepszy serwis
KROK NAD INNYMI Agent RE/MAX to ktoś więcej niż pośrednik; to ktoś, kto tworzy
długotrwałe relacje z klientami nawet po zakończeniu transakcji. Agenci RE/MAX dostrzegają
i służą ludziom bez względu na liczby.
SZYBKIE ROZPOCZĘCIE Dzięki dopracowanemu procesowi wdrożenia i programom
szkoleniowym możemy zapewnić Ci pewny start. Nasze szkolenia odpowiadają kierunkowi,
w którym agenci RE/MAX podążają dostarczając doskonałą satysfakcję klienta. Po dołączeniu
do sieci RE/MAX, nasze szkolenia pomogą Ci rozwinąć biznes skupiony na kliencie bardziej niż
kiedykolwiek.
ZASPAKAJANIE POTRZEB WSPÓŁCZESNYCH KLIENTÓW Dzięki obszernym badaniom
udało nam się zidentyfikować obszary, w których satysfakcja klienta może być większa
i wdrożyliśmy standardy, które bezpośrednio na nią wpływają. RE/MAX to jedyna
międzynarodowa marka pośrednictwa nieruchomości skupiona na satysfakcji klienta w całym
procesie sprzedaży.
NASZE ZOBOWIĄZANIA WOBEC NASZYCH KLIENTÓW
Reprezentowanie na wyłączność
Nasi agenci są obecni dla naszych klientów na każdym kroku
Empatia i przejrzystość
Wierzymy, że klienci zasługują na uczciwe, przejrzyste i szczere reprezentowanie
Szybkość i proaktywność
Nasi agenci są szkoleni, by szybko odpowiadać na potrzeby klienta w jego ramach czasowych,
a nie odwrotnie
Porady eksperta i przyjemna obsługa
Nasi klienci ufają nam w kwestii ich najcenniejszych wartości i zasługują na wsparcie dobrze
poinformowanych agentów, których doświadczenie obejmuje wszystkie obszary sprzedaży.
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Jesteśmy
z Tobą
WIELE PROGRAMÓW Tak jak sportowcy, możemy osiągać najlepsze rezultaty tylko wtedy,
gdy otrzymamy najlepsze szkolenie. Dlatego RE/MAX oferuje szeroką gamę programów
szkoleniowych zaprojektowanych, by poprawiać umiejętności; od sesji jeden na jeden do
szkoleń w grupach, pokrywamy każdy aspekt pośrednictwa nieruchomości.
SZKOLENIE PODSTAWOWE Jesteś nowy w branży? Nasze podstawowe szkolenie zapewni
Ci przegląd terminologii, narzędzi, praw i rozporządzeń, technik sprzedaży i strategii
marketingowych. Po jego ukończeniu będziesz posiadać narzędzia potrzebne do osiągnięcia
sukcesu i zrozumienia w jaki sposób model biznesowy RE/MAX zawsze zwycięża.
ZAAWANSOWANE SZKOLENIA Jesteś doświadczonym agentem, który chce zoptymalizować
swoją pracę i nadążać za najnowszymi trendami? W tym wypadku zaawansowane sesje
szkoleniowe z zarządzania finansami, autopromocji, mediów społecznościowych oraz
technologii mogą być dla Ciebie idealne.
Jesteś doświadczonym profesjonalistą potrzebującym rozwoju w karierze? Więc
angażujące, wpływowe programy utworzone dla agentów RE/MAX przez liderów branży
i najlepszych trenerów usprawnią każdy aspekt Twojego biznesu.
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Szkolenie w grupach
IT / Media
społecznościowe
Ustalenie ceny
nieruchomości

Proces sprzedaży

Podatki
Techniki
marketingowe

Prawo

Prowadzenie biznesu

Finansowanie

Prezentacja
nieruchomości

Przy twoim boku
Nasze programy coachingowe i mentorskie tworzą wspierające otoczenie, gdzie
agenci mogą nauczyć się wszystkiego, czego potrzebują, by osiągać wyniki.
Coaching kariery jest ważną częścią struktury RE/MAX, a spotkania jeden na
jeden są zaprojektowane dla ciebie i twoich celów.
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Dookoła świata
Ściągamy najlepszych trenerów, takich jak autor bestsellerów Tom Ferry,
z dopasowanymi programami szkoleniowymi zaprojektowanymi by zaadresować
unikatowe potrzeby na europejskim rynku nieruchomości.

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY – PRAWDZIWE HISTORIE

Manager ds.
rekrutacji
i szkoleń
Jadwiga Bielin
Nowy Targ,
Polska

Manager ds.
Administracji
Michaela
Topór-Orawiec
Zakopane,
Polska

STRONA 24

Budowanie
marzeń
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BUDOWANIE MARZEŃ

TWÓJ WŁASNY BIZNES Rozpoczęcie kariery w RE/MAX to coś więcej niż tylko „rozpoczęcie
pracy” – budujesz swój własny biznes. Oferujemy Ci możliwość rozwoju w branży
o nielimitowanym potencjale wzrostu. Rozpoczynając jako szkolący się agent, szybko dojdziesz
do statusu pełnoprawnego agenta. Następnie będziesz potrzebować asystenta, by zarządzać
twoim pełnym kalendarzem, a być może zostaniesz nawet jednym z najlepszych agentów
i będziesz przekazywać wiedzę innym członkom zespołu. Nie jesteś sam – będziemy z Tobą na
każdym kroku tej drogi.
Kiedy będziesz gotów przejść na emeryturę, stworzymy dla ciebie strategię wyjścia.
Niezależnie, czy chcesz przekazać biznes dzieciom czy spełnić marzenie o wczesnej
emeryturze, pomożemy Ci to osiągnąć.

Ścieżka do sukcesu
Tak jak wszyscy agenci, zaczniesz swoją podróż na poziomie, na którym możesz
nie mieć budżetu ani kontaktów, ale twoje szkolenie wkrótce przeniesie cię na
kolejny poziom, na którym zaczniesz generować leady i tworzyć biznesplan, który
zwiększy Twój przychód. Kiedy będziesz już zadowolony ze swoich umiejętności
i praca będzie wydajniejsza, zobaczysz lepsze rezultaty i więcej umów. W tym
momencie możesz potrzebować asystenta, który pomoże Ci z dodatkową pracą!
Kolejnym krokiem będzie zatrudnienie zespołu i wyszkolenie go, by był bardziej
produktywny. Celem jest motywowanie zespołu, tak by był w stanie wspomóc
Twoje działania. To da Ci czas i energię do rozwoju biznesu i dalszego
zwiększania przychodu. Wreszcie, będziesz mógł pomyśleć o strategii wyjścia
i wskazać kogoś, kto przejmie po Tobie biznes po twoim odejściu.

Agent
szkolący się

Agent

Agent
+ Asystent

Agent
+ Zespół

Team
Leader
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Nasze doświadczenie
to twój sukces
Dzielenie się doświadczeniami i naszą zwycięską strategią jest kluczem do twojego sukcesu;
w końcu łatwiej budować na lekcjach innych, niż budować coś od zera samemu.
Zachęcamy każdego w rodzinie RE/MAX – regionalnych brokerów/właścicieli i agentów – by
dzielili się swoimi historiami, tak byśmy wszyscy zyskiwali na wiedzy wielkiej sieci
możliwości. A przy największej sieci doświadczonych profesjonalistów na świecie istnieje
wielka pula pomysłów, z których można czerpać.

Globalna sieć
Ekskluzywne możliwości dzielenia się wiedzą na poziomie lokalnym, regionalnym
i międzynarodowym na konferencjach RE/MAX zbliżają agentów sprawiając, że
dzielą się doświadczeniami na temat pozyskiwania nowych klientów, marketingu
ofert czy negocjowania – wszystko po to by pomóc biznesowi rozwinąć się jak
najszybciej.

Wydarzenia biznesowe
Wydarzenia RE/MAX często zawierają panele dyskusyjne z najlepszymi
w branży, którzy dzielą się sukcesami i sprawdzonymi praktykami biznesowymi.
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Ambassador Program
Ambassador Program RE/MAX skupia razem odnoszące sukcesy oddziały z całej
Europy, by mogły przedstawić swoje zwycięskie strategie. Kolekcja najlepszych
jest publikowana w Marketing Center RE/MAX, tak by każdy agent mógł czerpać
z ich doświadczenia.

Nasze zasoby w pracy

Agent
szkolący się

Agent

Agent
+ Asystent

Agent
+ Zespół

Team
Leader
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Jedna wielka
rodzina
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JEDNA WIELKA RODZINA

SPOŁECZNOŚĆ Kiedy pytamy członków naszego zespołu co najbardziej lubią w RE/MAX,
zazwyczaj słyszymy: społeczność. Ducha naszego zespołu trudno znaleźć gdziekolwiek
w branży pośrednictwa nieruchomości. Niezależnie czy na naszych corocznych
konferencjach RE/MAX, Dniach Agentów, szkoleniach, galach wręczenia nagród, kiedy ludzie
RE/MAX spotykają się, to tak jakby gromadziła się wielka rodzina. To dlatego, że jesteśmy
rodziną i pomagamy ci zwyciężyć.
Więc niezależnie, czy dopiero zaczynasz, czy też chcesz przenieść swój biznes na
wyższy poziom, nasz zespół będzie z Tobą na właściwej drodze, by cieszyć się z nagród,
jakie nadejdą w przyszłości.
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Nagrody i uznanie
Doceniamy marzenia i nagradzamy tych, którzy są w stanie je spełniać.
NAGRODY KLUBU są wręczane agentom i zespołom za wysokie osiągnięcia
w danym roku.

NAGRODY KARIERY są wręczane agentom w oparciu o długofalowe wyniki
w RE/MAX.

NAGRODY SPECJALNE są wręczane brokerom/właścicielom, liderom, agentom
i innym w różnych kategoriach.

Codzienne osiągnięcia
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Zwycięski zespół

PRAWDZIWI AGENCI – PRAWDZIWE HISTORIE

Biuro RE/MAX DUO II
Alicja Topór
Nowy Targ, Polska

Licencjonowanym pośrednik w obrocie nieruchomościami i rzeczoznawca majątkowym.
Z RE/MAX współpracuje od 3 lat.
Dzięki współpracy z międzynarodową marką RE/MAX, która posiada 48 letnie
doświadczenie na rynku nieruchomości, innowacyjne narzędzia, a tym samym
sprawdzone standardy pracy może zapewnić swoim klientom najwyższą jakość usług.
Jako absolwentka krakowskich uczelni tj. WSEiI, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz
Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie nabywała wiedzę z zakresu ekonomii, gospodarki
nieruchomościami oraz wyceny nieruchomości, swobodnie i bezpiecznie przeprowadza
swoich klientów przez transakcje na rynku nieruchomości.
Praca w branży nieruchomości daje jej ogromną satysfakcję głównie ze względu na
bezpośrednie relacje z ludźmi. W swojej pracy kieruję się dobrem i zadowoleniem
klientów.
Posiada certyfikat:
 Agent miesiąca październik
RE/MAX DUO II w 2018 roku
 Succeed
 Agent miesiąca sierpień RE/MAX
DUO II w 2019 roku
 Agent miesiąca marzec RE/MAX
DUO II w 2020 roku
 Agent miesiąca lipiec RE/MAX
DUO II w 2020 roku
 Agent miesiąca wrzesień RE/MAX
DUO w 2020 roku
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Możesz przekazać swoją
wiedzę innym
Nabierając doświadczenia będziesz mieć szansę przekazywania go, poprzez mentoring dla
nowych agentów na całym świecie dzięki programowi Ambassador oraz w Polsce, dzięki
programowi Ekspert RE/MAX Polska. Będziesz mieć szansę udziału w konferencjach i innych
wydarzeniach jako ekspert.

Wprowadzanie lokalnych zmian

PRAWDZIWI AGENCI – PRAWDZIWE HISTORIE

Biuro RE/MAX DUO II
Marzena Krupa
Rabka Zdrój, Polska

„Świat ma wiele miejsc gdzie można odpocząć ale gniazdo jest tylko jedno!”
To zdanie, które jest myślą przewodnią działania Marzeny.
W pełni zaangażowana w swoją pracę. Pomaga swoim klientom zachować zdrowy
dystans, tak aby zaoszczędzić stresu każdej ze stron, bo tylko spokój zapewni
bezpieczeństwo transakcji. Posiada doświadczenie w wystroju i aranżacji wnętrz, służąc
dodatkowo pomocą w zakresie urządzenia nieruchomości .
Posiada certyfikat:
 Agent miesiąca: luty, marzec, maj, czerwiec, lipiec,
październik i listopad RE/MAX DUO III w 2020 roku
 Succeed
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Branża
niepohamowanego
wzrostu
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BRANŻA NIEPOHAMOWANEGO WZROSTU

GOTOWI NA NOWY BIZNES W całej Europie mamy ponad 2000 biur, co przekłada się na
około 29 000 agentów w 36 krajach. W szerszej perspektywie, RE/MAX ma ponad 8 2300 biur
na świecie, co przekłada się na ponad 128 000 agentów w ponad 110 krajach. Nic dziwnego,
że jesteśmy marką numer 1 na świecie! I nie zatrzymujemy się. Zawsze jest dobry czas na
rozpoczęcie kariery w pośrednictwie nieruchomości, ale rynek nigdy nie był tak gotowy na nowy
biznes, jak teraz.

Regionalny wzrost
Jak zorganizowany jest nasz region?
Nasze biura obejmują część rynku małopolskiego. Biura są zlokalizowane
w Zakopanem, Nowym Targu, Rabce-Zdroju, Krościenku nad Dunajcem i Krakowie.
Rok 2020 zamknęliśmy współpracując z zespołem 34 agentów plus 5 osób zajmujących
się administrowaniem w biurach. Zamknęliśmy 431 transakcje efektywność sprzedaży
w naszych biurach wynosi 64%, a efektywność wyceny 93%. W regionie RE/MAX
Polska posiadamy obecnie 28 biur i 290 agentów, łącznie w zeszłym roku zamknęliśmy
ponad 2400 transakcji.
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Czym się
RE/MAX wyróżnia
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RÓŻNICA Z RE/MAX

RE/MAX

KONKURENT 1

KONKURENT 2

40 lat historii I doświadczenia
Największa rozpoznawalność
marki
#1 w nieruchomościach na
świecie
Biura w ponad 100 krajach
Ponad 115 000 agentów
Firma skupiona na agencie
Niezależność
Różnorodność
Elastyczność pracy
Możliwość pracy w zespole
Konferencje
Narzędzia marketingowe
Profesjonalny branding i szablony
Wsparcie administratora
Współpraca z agentami z całego
świata
Praca w oparciu o umowy na
wyłączność
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RE/MAX

KONKURENT 1

KONKURENT 2

Wsparcie mentora
Konferencje międzynarodowe
Referrale
Ogólnopolska gazetka
Szkolenia
Możliwość rozwoju
Możliwość zbudowania własnego
Teamu
Ponad 2 miliony leadów z całego
świata w 2020 roku
Marketing lokalny
Cotygodniowe spotkania biura
E-learning, webinary
Najbardziej produktywni agenci w
regionie
___ średnio transakcji/
agenta
Największe biuro RE/MAX w
regionie
Kompleksowa obsługa agenta
Kompleksowa obsługa klienta
Marketing ogólnopolski
Pomoc charytatywna
Innowacyjność
Bieżąca pomoc w pracy agenta
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Z nami osiągniesz
sukces
dołącz do
profesjonalnego
zespołu

Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie:
+48 18 27 555 41, kom. 729 483 592,
e-mail:duo2@remax-polska,pl
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